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FAMÍLIA
equipamentos proteção 
individual

REQUISITOS: 

Cumpre todos os requisitos 
aplicáveis da Diretiva 93/42/
EEC, anexo I, com a 
redação que lhe foi dada 
pela Diretiva 2007/47/EC

Normas aplicadas: EN 
14683:2019 - Requisitos de 
máscaras faciais médicas e 
métodos de teste

Tipo IIR

Classificação: Classificada 
como Classe I não 
esterilizada, de acordo com 
o anexo IX, regra 1 da 
Diretiva 93/42/EEC

MÁSCARA CIRÚRGICA 

     PROPRIEDADES: 

As 3 camadas são feitas de 
tecido fundido e não tecido.

     USO RECOMENDADO: 

A máscara cirúrgica tem como 
função conter a projeção de 
gotas de saliva e de secreções 
das vias respiratórias superiores do 
utilizador.
- Quando usada por um 
profissional de saúde, a máscara 
cirúrgica impede a eventual 
contaminação do paciente e do 
ambiente (atmosfera, superfícies, 
material e equipamento, campo 
cirúrgico).
- Quando usada por um paciente 
infetado com uma doença 
contagiosa (ex: Coronavírus, 
SARS, H1N1): evita que este 
contamine outras pessoas e o 
próprio ambiente.

    INSTRUÇÕES DE USO: 

Retirar a máscara da embalagem 
e co locá- la sobre o ros to , 
segurando-a apenas pe los 
elásticos. A máscara deve cobrir 
o nariz, a boca e o queixo. Uma 
vez a máscara bem ajustada, 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.

revisão 19-06-2020

Máscara facial cirúrgica para proteção contra agentes infeciosos.

n ã o d e v e m e x e r - l h e n e m 
reposicioná-la até a retirar. As 
máscaras descartáveis, assim que 
s ã o r e t i r a d a s , d e v e m s e r 
imediatamente colocadas num 
contentor própr io para sua 
eliminação definitiva. 
Deve trocar-se de máscara 
regularmente: pelo menos de 3 
em 3 horas.
Lave as mãos antes e depois de 
colocar uma máscara.

     DIMENSÕES UNITÁRIOS: 

17,5 cm x 9,5 cm 
Peso 2,7gr

    EMBALAGEM: 

50 unidades / caixa de cartão
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Marb!tiog e 

Certificado de 

Certifico nos termos e para os efeitos disposto no Artigo n° 38 do Decreto- Lei n° 76-A/2006 

de 29-03, e da portaria n° 657-B/2006, de 29-06, que nesta data, perante mim, abaixo assinado, 

compareceu Joao Guerreiro, solteiro, residente na Urb. Sao Luis Lote B2 3°D 8005-333 Faro, 

pessoa cuja identidade verifiquei por do Cartao de Cidadao n° 121 57 502, valido ate 

27/01/2030, a qual sob compromisso de honra me declarou que a do documento em 

anexo e escrito em Ingles, traduzido para a Lingua Portuguesa, foi por ele realizada, e e 
fiel e correcta do respectiYO original, essa pela qual me declarou assumu· inteira 

e completa responsabilidade. 

J unta: c6pia do original 

Lis boa, ---L-/4-/ 
0 tradutor: / 
Conta: Gra;ttito 
Registo nr 46790 I _;; V[ Jl 



www.oa.pt 

ORDEM DOS ADVOGADOS 

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS 
Artigo 38.2 do Decreto- Let n.2 76-A/2006, de Z'.J-03 

Portaria n.0 657·Fl/2006, de 29·06 

Dr.(a) Tiago Nene 
CEOULA PROFISSIONAL: 46790F 
IDENTTFICA<;:AO DA . ATUREZA E ESPtCIE DO ACTO 

Cer1ttica91io de tradu9oes de 
IDENTIFICA<;:AO DOS INTERLSSAOOS 

SPS Tradu9ocs 
NIPC n•. PT510266940 

OBSERVA<;OES 
Certi ficadn de traduc,:ao. 

Sem custos 

EXECUTA DO A: 2020-07-06 23:53 
REGISTADO A: 2020-07-06 23:54 
COM 0 W: 46790F/8419 

Podcra consultar cstc registo em http:/ oa.pt/atos 
usando o c6digo 34165700-70.>578 



TUORen 

DECLARA<;AO DE CONFORMIDADE 

Nome e morada dofabriccmte: Henan Tuoren Best Aledical Device Co. Ltd. 
Middle of Weft -Road, Disrriro de nanpu -153-100 
Changyt;an. Henan. REPUBLICA POPULAR DA 
CHINA 

declaramos sob nossa responsabilidade 
que o dispositivo medico Mascara Cirurgica Facial 

Tipo; Especificar;iio: 
Tipo: Com la(,.'O de ouvido. Fila de 
prender 
Especificar;iio: 17. 5cm * 9. 5cm. 16.5 * 
Bcm, 14.5cm * 9.5cm, 13.5cm * 8cm, 
12cm * 7. 5cm, 1 Ocm * 6. 5cm 

enconrra-se em cor!formidade com os requisitos aplicaveis da Diretiva 931../21 CEE 
Anexo I, definido pela Dire/iva 200., r CE 

Padroes aplicados EN 1../683:2019 Mascaras faciais com finalidade 
medica e metodos de ensaio 

Class(/icado como c/asse 1 niio esteril de acordo 
como Anexo IX, norma Ida Diretiva 93/ ../2;CEE 

Procedimento de avaliar;iio de 0 procedime111o de avaliw;iio de cmiformidade foi 
coriformidade: levado a cabo de acordo com o Anexo VII da 

Diretiva 931-12/CEE. 

0 Representante AU/ori:ado dentro da UE 
devidamente habilitado para jirmar 
compromissos em nosso nome e: 

2021-5-26 

Periodo de validade 

Lotus 1YL B. V. 
Koningin Julianap/ein I 0, I e 
Verd, 
2595AA. Haia, Holanda 

2020-03-09 
[assinatura: Miao Jingmei] 

local. data 
Nome: Srn Jingmei ,\Jiao 

Cargo: Representante da Direr;iio 

fcarimbo 
ilegh·e!] 



O «:; <y Name and address of manufacture" 

declare on our own responsibility that 

Henan Tuoren Best Medical Device 
Middle of Weft 7 Road, Nanpu District;, 453400 
Changyuan, Henan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

'\.. the medical devicp: Surgical Face Mask d Type/Specification: 0' 0 '<:"' Type: Ear Loop, Tie Band 
Specification: 17.5cm "'9.5cm, tb.S "'Bern, 14.5cm * 9.5cm, 13.5cm "'Bcm, 

· 12cm *7.5cm, 10cm • 6.5cm, 

meets all applicable requirements of the Dfiective 93/42/EEC,Annex I, as amended by J2irec-
tive 2007/47 /EC 

§J Applied standards: EN 14683:2019 Medica/face masks-Requirements . ,0 
and test methods A '-J 

Classification: 

< v-Conformity assessment procedure: 

Classified as class I not sterile according to Annex IX, 
rule 1 of the Directive 93/42/EEC. 

Conformity assessme')t was performed qccording to <l_ 
Annex VII of the Directive 93/42/EEC. 0"""" 

"'V 
The Authorized Representative within the EU who 
has been empowered to enter into commitments 

Lotus NL B. V. 
Koning in julianaplein 10, 1e Verd, 
2595¥ The Hague, Netherlands on our behalf is: 

.......... ... ... . ..... . ...... 
Validity period 

0 «: .; 2020-03-09 

.;:--....... 

?et place, date t--'- I ... -. 
Name: Ms. jinMf".(fMiao J 
Function: 
...... ... ......... .. 


